
 

 

Com o objetivo de disseminar a informação jurídica encaminhamos, abaixo, os Atos Oficiais do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indexados pela equipe da Biblioteca do TJERJ e publicados no dia 23 de 
maio de 2016, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 

Conheça outros Atos do PJERJ; Provimentos, Resoluções etc. que estão disponibilizados no site do 
Tribunal de Justiça;www.tjrj.jus.br, em Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ. 

Os Boletins do Serviço de Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na página da 
Biblioteca no endereço eletrônico: www.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do PJERJ. 

 

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

ATO CGJ SN15/2016 23/05 

Dispõe sobre informações acerca dos bens móveis do 
Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia, em 
razão do tombamento de seu acervo histórico - 
Decisão. 
 
DJERJ, ADM, n. 171, p. 31. 

ATO EXECUTIVO TJ 70/2016 23/05 

Resolve tornar público o Relatório de Gestão Fiscal 
desta E. Corte de Justiça, referente ao primeiro 
quadrimestre de 2016. 
 
DJERJ, ADM, n. 171, p. 3. 

AVISO CGJ 417/2016 23/05 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que o recolhimento 
das custas referentes aos procedimentos de 
mediação e conciliação deve atender ao disposto na 
Tabela 03, inciso XI, item 1, da Portaria de Custas 
Judiciais, e dá outras providências. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 171, p. 30. 

AVISO CGJ 858/2016 23/05 

Dispõe sobre a impenhorabilidade de determinados 
bens do Hospital Geral da Santa Casa de 
Misericórdia, em razão do tombamento de seu acervo 
histórico. 
 
DJERJ, ADM, n. 171, p. 31. 

AVISO TJ 36/2016 23/05 

Avisa aos Agentes Patrimoniais Natos, Delegados e 
Detentores de bens de uso exclusivo, que não 
lançaram ou inseriram parcialmente, no sistema 
SISINVENT, o inventário 2015 em fase própria e que, 
até o momento, não prestaram contas ao Agente 
Patrimonial Principal com base na carga patrimonial 
disponibilizada pelo Serviço de Cadastro e 
Fiscalização de Materiais Permanentes da Divisão de 
Controle Patrimonial (SECAM/DIPAT), que terão o 
prazo único de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste Aviso, para atenderem ambos os 
procedimentos elencados. 
 
DJERJ, ADM, n. 171, p. 2. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194838&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194827&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=193683&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194835&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194826&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN29/2016 23/05 

Adesão e apoio ao movimento #Eles por Elas 
HeForShe (liderado pela ONU-MULHERES - Entidade 
das Nações Unidas para igualdade de gênero e o 
empoderamento das mulheres), passando a ter 
eficácia e vigência a partir da data de sua subscrição. 
 
DJERJ, ADM, n. 171, p. 25. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN30/2016 23/05 

Convênio de cooperação técnica-institucional que 
consiste na disponibilização pela CEG para o Tribunal, 
de canal de consulta de dados cadastrais específicos 
de clientes da CEG via internet, a ser utilizado pelos 
Juízes de todas as Comarcas abrangidas pelo 
Tribunal, permitindo, desta forma, a localização das 
partes, testemunhas ou pessoas vinculadas à ações 
que tramitem nos diversos juízos, entre a CEG e o 
Tribunal de Justiça. 
 
DJERJ, ADM, n. 171, p. 25. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN31/2016 23/05 

Convênio de cooperação técnica para 
encaminhamento de alunos voluntários de todos os 
cursos de graduação, pós-graduação lato-sensu, 
mestrado e doutorado, ministrados pela UNIFOA, 
entre a Fundação Oswaldo Aranha e o Tribunal de 
Justiça. 
 
DJERJ, ADM, n. 171, p. 26. 

PORTARIA TJ 986/2016 23/05 
Alteração na Estrutura Organizacional decorrente da 
Edição da Resolução OE nº 15 /2016. 
 
DJERJ, ADM, n. 171, p. 7. 

PORTARIA TJ 987/2016 23/05 
Alteração na Estrutura Organizacional decorrente da 
Edição da Resolução OE nº 15/2016. 
 
DJERJ, ADM, n. 171, p. 7. 

 

(Referencias: RAD-PJERJ-002, RAD-DGCOM-008 e RAD-DGCOM-027) 
 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: seind@tjrj.jus.br 
 
 

 
Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento- DGCOM 

Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento - DECCO 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
E-mail: dgcom.biblio@tjrj.jus.br 

 
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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